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Beställ mer än en bok - halva priset på dina
böcker!
Om du inte redan visste det så har vi fantastisk mängdrabatt - ½
priset! Beställ mer än 1 exemplar av samma bok så får du alla
efterföljande böcker för halva priset i samma beställning!

Vi får ofta frågan: - Hur började Solentro?
Det hela började med att vi (Hampus & Tobias) frågade oss vad
man ger sin far i födelsedagspresent när man inte vill köpa prylar
utan ge något som verkligen berör och inspirerar?
Vi tampades med frågan 2007 och kom på att vi ville ge bort en
egen bok med personliga hälsningar och anekdoter från familj,
vänner och bekanta - läs hela berättelsen här!

Solentro - orginalet!

Du kan också överraska någon du bryr dig om med en personlig
bok - med hjälp av Solentros emailbaserade bjud-in-tjänst kan man
enkelt skapa en bok eller fotobok tillsammans med andra, t ex när
man smidigt vill samla in hälsningar och bilder till någon som fyller
år eller när någon gifter sig!
Varma vårhälsningar/
Bröderna Hampus & Tobias Schildfat, grundare

För mer inspiration:

Hos Solentro skapar man sin egen bok, fotobok, fotoalbum,
bröllopsbok, examensbok (yearbook), dopbok, minnesbok,
bloggbok, avskedsbok, "min första bok" - enkelhet, kreativitet och
skapande ligger i fokus när du gör din egen bok.
http://admin.getanewsletter.com/t/pm/110871664070/
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*Böcker från 49 kr. Rabatten gäller en gång per hushåll och kan inte kombineras
med andra erbjudanden, den avser endast våra böcker och frakt och emballage
tillkommer med 49 kr.
Vår välkomstrabatt (50 kr) gäller endast våra böcker och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Klicka här för att avsluta din prenumeration på nyhetsbrevet.
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